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Gastcollege Periodisering
Strength & Conditioning
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Agenda

• Periodiseren, wat is het?

• Uitgangspunten Periodiseren

• Onze visie en methodische lijn t.a.v. Periodisering

• Uitwerking van een jaarplan / Periodisering

• Stappenplan t.b.v. opzetten jaarplan / Periodisering

• Samen oefenen m.b.v. het stappenplan



S. Aelberts / A. Zeggelaar docenten – trainers - trainingsadviseurs

En Jullie??
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Doel Periodisering: 

De vorm, het kunnen en de motivatie in afzonderlijke perioden systematisch 
ontwikkelen, zodat de sporter wordt voorbereid voor een optimale prestatie in 
o.a. wedstrijden,  examens e.d.! (Plannen - Pieken)

Periodisering betekent:
Een structurele tijdsindeling van de trainingsstructuur! (lange termijn en korte 
termijn)

Periodisering heeft in meer of mindere mate voor alle geledingen binnen de 
sport haar geldigheid !

Periodisering is onafhankelijk van (trainings)leeftijd of de kwaliteit van de 
sporter!

Uitgangspunten:



Uitgangspunten:

Algemeen planmodel 
Theoretisch plan welke richtlijnen geeft voor het invullen van een jaarplan.
Dit is vaak het beleid e/o het beleidsplan van een sportorganisatie

Jaarplan (periodiseringsmodellen)
In detail uitwerken van het algemeen planmodel in functie van de na te streven 
sportieve doelen.

Trainingsplan
Het jaarplan wordt in een trainingsplan gerealiseerd. Het trainingsplan zijn vaak 
overzichtelijke eenheden van 4 tot 8 weken. Zgn. trainingsschema’s

Trainingsmodel 
Gestandaardiseerde trainingseenheid. Dit is vaak de concreet uitwerkte training in 
termen van: trainingsdoel, -effect, methode, middelen, belastingscomponenten en 
oefenvormen.
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4    5    6    7    8    9    10    11    12   13    14    15   16    17    18    19    20    21    22    23 Leeftijd (jaren)

coördinatief vermogen

technische aspecten

tactische aspecten

conditionele aspecten

complexe wedstrijd specifieke aspecten

Visie:      
Methodische lijn 1
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Communicatie Basisomgeving

constitutionele factoren
psychische factoren

cognitieve factoren

complexe 
budoprestatie

sociale factoren

culturele factoren
Budovaardigheden

Coördinatieve vaardigheden

technische 
vaardigheden

tactische 
vaardigheden

sportmotorische 
basisvaardigheden

specifieke 
sportmotorische 

basisvaardigheden

budohandelingen         
op basis van 

intuïtie

Visie:      
Methodische lijn 2
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concretiseren meerjarenstructuur:
Op basis van:  Sportbiologische grondslagen

N-geb. 2 jaar 6 jaar 12 jaar 20 jaar

Ontwikkeling

Orgaanstelsels

Centraal 
zenuwstelsel

hersenen 90%                     hersenen 100%

prikkelgeleiding-systeem uitgegroeid

Spierstelsel
massa < 20%        massa 25-28%            massa 30-35%       massa 33-45%

65 tot 75 % van de musculatuur                              Verdeling in de musculatuur,                                     
heeft nog de ST karaktereigenschappen                  naar genetisch bepaald, ST en FT vezels

Hormoonstelsel 
 ontwikkeling   -  ontwikkeling 

oestrogeen- testosteron
 volwassen stadium oestrogeen

 volwassen stadium testosteron

Metabolisme
Groei/bouwstofwisseling speelt een 
bijzonder rol, deze is in vergelijking        aërobe stofwisseling        anaërobe stofwisseling 
tot volwassenen met 25% verhoogd.

Skelet volgroeid passief bewegingsapparaat    (verbening epifysair schijven)      ca  19 /  21 jr
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Periodisering

Sturen en plannen van het 
trainingsproces

Korte termijn

Lange termijn

Alg. Trainings-
principes

Periodiserings-
modellen

Voorwaarden scheppen 
voor de wedstrijd-
prestatie

Methodische 
opzet:

1. Coördinatief          
vermogen

2. Techniek / 
tactiek

3. Algemeen 
centraal 
niveau

4. Specifiek 
perifeer 
niveau

5. Complexiteit

Beïnvloed door diverse externe factoren

Visie:      
Methodische lijn 3
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Prestatiemodel Sport

Methodische opbouw van jeugd naar 
volwassen prestatiesport!

Basistraining

Opbouw training

Topsport  
training

1.

2.

3Toepassingsjaren

Oefenjaren

Speeljaren

Methodische lijn 
training:

Specifieke training

Veelzijdig-
doelgerichte 
krachttraining

Algemene training

algem
een

specifiek

Visie:      
Methodische lijn 4
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periode
training

3-7 jaar 6-11 jaar 11-15 jaar 14-19 jaar

Coördinatie .alg. coördinatie .alg/spec coördinatie .coördinatie stabiliseren
.spec coördinatie

.coördinatie-techniek

Techniek .basis techniek
bewegingsbeeld

.uitbouwen technieken
grove coördinatie

.volmaking technieken
fijne coördinatie

.volmaking techniek
virtuositeit

Tactiek .spelenderwijs .spelenderwijs
.tactische scholing

.tactische scholing

.techniek- tactiek
.techniek-tactiek
intuïtief

Kracht .spelenderwijs .intra- / inter                      
-musculaire coördinatie
.houding- steunapparaat

.alg krachttraining

.duurkracht

.kracht u.h.v.

.sub-max kracht

.snelkracht

.explosieve kracht
U.H.V. .aëroob u.h.v.

.basis u.h.v.
.aëroob u.h.v.
.basis u.h.v.

.basis u.h.v.

.aëroob – anaëroob
.anaëroob u.h.v.
.aëroob u.h.v.

Snelheid .reactiesnelheid,                                                                                 
.frequentie-
.snelheid
.coördinatie

.reactiesnelheid

.frequentiesnelheid
.versnellingsvermogen
.motorische actie-
-snelheid
.snelkracht

.snelheid-max.             
-krachttraining
.snelheid u.h.v.
.u.h.v. in snelheid

Lenigheid .onderhoud            
-lenigheid

.specifieke lenigheid:                                                                                    
-wervelkolom, heup,      
-schouder

.specifieke lenigheid          
-training
Op basis v/d sport

.specifieke lenigheid     
-training
Op basis v/d sport

Mentaliteit .afspraken
.sociale – communicatieve vaardigheden

.wedstrijdmentaliteit: 

.incasseren, doorzetten                                                            
-moed, durf, lef

.inbouwen stress

.MT training:

.  ideo motoriek 
Niveau basistraining opbouwtraining topsporttraining

concretiseren meerjarenstructuur:
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concretiseren meerjarenstructuur:
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meerjarenplanning

Uitwerking  jaarplanning:
Enkele periodisering 
basismodel naar Matwejev

jaarplan

voorbereidingsperiode                  wedstrijdperiode              overgang

VP I            VP II          VP III           WP I   twp     WP II               OP

sep     okt     nov    dec     jan       feb     mrt     apr     mei    jun      jul      aug

omvang

intensiteit

100 %
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macro-cycli

micro-cycli
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Jaarplan modellen

Doelgroep: - beginners, verenigingssporters
Organisatie: - lange voorbereiding, 1 a 2 piekmomenten
Intensiteit : omvang  - schommelen rond de 75 – 90 %
Algemeen : specifiek  - 80% algemeen, 20 % specifiek

model Matwejev

int. %
100

80

60

40

20

maand 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

etappe VPI VP II VP III WP I TWP WP II OP

periode voorbereidingsperiode wedstrijdperiode overgang

omvang
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Jaarplan modellen

model Tschiene

int. %
100

80

60

40

20

maand 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

etappe VPI VP II WPI twp WPII OP

periode voorbereidingsperiode wedstrijdperiode overgang

omvang

Doelgroep: - gevorderde sporters (semi-)topsporters
Organisatie: - korte voorbereiding, 1 a 2 piekmomenten
Intensiteit : omvang  - schommelen rond de 80 – 100 %
Algemeen : specifiek  - 20% algemeen, 80 % specifiek
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Jaarplan modellen

model Tschiene, jeugdmodel

int. %
100

80

60

40

20

maand 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

periode voorbereidingsperiode wedstrijdperiode overgang

omvang
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Wedstrijden en hun 
belangrijkheid.

Doelgroep: - jeugd, (4 – 15 jr) afh. sport en niveau
Organisatie: - aangepast aan studie en ontwikkeling van het kind
Intensiteit : omvang  - schommelen rond de 75 – 90 %
Algemeen : specifiek  - zeer veelzijdige en afwisselende belasting
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Stappenplan jaarplanning:

3 Bepalen van de doelstelling(en).

4 Bepalen van de trainingsdoelen per periode.

5 Afwegen van de verhoudingen Techniek – Tactiek – Conditie – Mentaal.

6 Plannen van de inhouden(VP 1,2,3 - WP 1,2,3 – OP) per periode.

7 Bepalen van trainingsmethoden en -middelen per periode.

8 Eventueel testen van de te trainen fysieke eigenschappen.

9 Invullen van de belastingscomponenten t.a.v. de trainingsmiddelen.

10 Rekening houden met trainingsprincipes. 

.sociale anamnese                         

.gezondheidsanamnese                       

.sportanamnese                                                    

.fitheid bepaling    (sport)motorisch onderzoek

Analyse:                            
seizoen, wedstrijd, discipline, 
techniek, tactiek, anatomisch, 
fysiologisch, ………

1       Analyse van de sport / discipline.

2       Analyse van de sporter(s).

.overload principe                                              

.wet v/d verminderde meeropbrengst        

.reversibiliteitsprincipe                       

.specificiteitsprincipe                                        

.belasting-herstel-supercompensatie
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UITHOUDINGS-
VERMOGEN

SNELHEID

u.h.v. in 
snelheid

snelheid-
u.h.v.

explosieve
kracht

kracht
u.h.v. 

snelkrachtduurkracht

KRACHT

Belastbaarheid P.B.A.
Lenigheid Mobiliteit Stabiliteit 

1       Analyse van de sport / discipline.
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Gezondheidsanamnese

Sociale 
anamnese:
personalia: 
opleiding:   
beroep: 
gezinssituatie: 
huisarts:                      

Gezondheids 
anamnese:
blessures:         
klachten:         
operaties:  
ziekenhuisopnamen: 
medicijngebruik: 
eerdere keuringen:

Sport anamnese:
trainingsleeftijd: 
sportverleden: 
trainingsfrequentie: 
prestatieniveau: 
geldigheidsgebied; 
trainingsschema’s: 
testresultaten: 
begeleiding:

Contra-indicaties
aanvullend onderzoek
- intern
cardio-vasculair 
inwendige organen 
neurologie
- orthopedisch
bewegingsapparaat
- lab- onderzoek
bloed, urine, long- en 
hartfunktie

Fitheid-bepaling:
vetpercentage:          
QI:                    
bloeddruk:                 
voedingsanalyse:

(sport) Motorisch onderzoek:
uithoudingsvermogen
kracht
snelheid
lenigheid
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Seizoen analyse: 
duur seizoen:   
aantal wedstrijden: 
data &duur WP: 
locaties 
wedstrijden: indoor 
& outdoor: 

Wedstrijd analyse:
wedstrijdduur:   
pauzes, aantal & duur: 
balbezit % :         
slagenwisselingen:   
rally’s:                        
series & herhalingen:
reglementering    

Positie analyse
aanvaller:            
verdediger:      
keeper:         
middenvelder:     
libero:                 
aanvoerder:

Techniek analyse:
welke technieken:      
sterkte  / zwakte:         
in welke verhouding: 
links / rechts:

Tactiek analyse:
welke tactieken:     
tactiek uitvoering:         
medespelers:            
tegenstanders:

Anatomie-analyse
welke musculatuur   
in welke vlakken      
over welke assen      
in welke gewrichten   
in welke 
verhoudingen
biomechanica

Fysiologie-analyse
-werking 
musculatuur -
werking cardio-
vasculair systeem        
-werking C Z S           
-werking 
totaalorganisme

Energieleverantie
-aëroob                  
-anaëroob              
-lactisch                 
-a-lactisch
substraten
herstel

sportanamnese



https://www.instagram.com/p/ByDVQmkHaan/?igshid=1r4cgr0h0k6v9

https://www.instagram.com/p/ByDVQmkHaan/?igshid=1r4cgr0h0k6v9
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Periodisering  monitoring en logboek
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trainings-
doel

Aëroob uhv
Anaëroob                                    
- lactisch uhv
Kracht uhv
Techniek
Tactiek

Sub-max. kracht
Maximale kracht

Techniek
Tactiek

complexe 
kracht

specifieke 
kracht

Toepassen van 
de getrainde 
eigenschappen

Onderhouden 
specifieke fysieke 
eigenschappen

Profy-
lactische 
interval

Toepassen van de 
getrainde fysieke 
eigenschappen

Onderhouden 
specifieke fysieke 
eigenschappen

Afkicken wedstrijd 
seizoen

Onderhouden van 
de verworven 
fysiek 
eigenschappen

trainings-
effect

VO²-max,ben%
Lactaat-buffer
Hypertrofie
Inter-musc.         
- coordinatie

Lactaatbuffer
Hypertrofie
Recrutering FT-
vezels
Contractie-
kracht/snelheid

transfer 
conditie 
(kracht )

in vorm 
raken

Economisering 
en optimalisering 
van de specifieke 
fysieke 
eigenschappen

Herstel

onder-
houd

Economisering en 
optimalisering van 
de specifieke 
fysieke 
eigenschappen

VO²-max / ben%

inter-musc. coord

trainings-
methode

duur
interval

interval
herhaling

herhaling herhaling
wedstrijd

interval
herhaling

wedstrijdmethode duur
interval

trainings-
middel

duurkracht 
krachtu.h.v. 
brede piramides
haltertraining

korte bel. int.
int. tkd. parcours
smalle piramides
haltertraining

plyometri
oefenwed
-strijden
int. tkd. 
partij

oefen-/ test 
wedstrijd

VP II/III oefen-/ test 
wedstrijd

ext. duurtraining

ext interval

omvang

intensiteit

toernooi NK Dutch 
Open

EK Europa
-cup

maand 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

etappe VPI VP II VP III WP I TWP WP II

periode voorbereidingsperiode wedstrijdperiode overgang

voorbeeld jaarplan:
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trainings-
doel

Aëroob uhv
Anaëroob                                    
- lactisch uhv
Kracht uhv
Techniek
Tactiek

Sub-max. kracht
Maximale kracht

Techniek
Tactiek

complexe 
kracht

specifieke 
kracht

Toepassen van 
de getrainde 
eigenschappen

Onderhouden 
specifieke fysieke 
eigenschappen

Profy-
lactische 
interval

Toepassen van de 
getrainde fysieke 
eigenschappen

Onderhouden 
specifieke fysieke 
eigenschappen

Afkicken wedstrijd 
seizoen

Onderhouden van 
de verworven 
fysiek 
eigenschappen

trainings-
effect

VO²-max,ben%
Lactaat-buffer
Hypertrofie
Inter-musc.         
- coordinatie

Lactaatbuffer
Hypertrofie
Recrutering FT-
vezels
Contractie-
kracht/snelheid

transfer 
conditie 
(kracht )

in vorm 
raken

Economisering 
en optimalisering 
van de specifieke 
fysieke 
eigenschappen

Herstel

onder-
houd

Economisering en 
optimalisering van 
de specifieke 
fysieke 
eigenschappen

VO²-max / ben%

inter-musc. coord

trainings-
methode

duur
interval

interval
herhaling

herhaling herhaling
wedstrijd

interval
herhaling

wedstrijdmethode duur
interval

trainings-
middel

duurkracht 
krachtu.h.v. 
brede piramides
haltertraining

korte bel. int.
int. tkd. parcours
smalle piramides
haltertraining

plyometri
oefenwed
-strijden
int. tkd. 
partij

oefen-/ test 
wedstrijd

VP II/III oefen-/ test 
wedstrijd

ext. duurtraining

ext interval

omvang

intensiteit

toernooi NK Dutch 
Open

EK Europa
-cup

maand 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8

etappe VPI VP II VP III WP I TWP WP II

periode voorbereidingsperiode wedstrijdperiode overgang

voorbeeld jaarplan:
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voorbeeld jaarplan:
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Het prestatievermogen is afhankelijk van:                                                                                    
het psychische, fysieke, technisch-tactisch en intellectuele prestatievermogen.

Om tot een globale invulling te komen van een periodisering dient de trainer mijns inziens:

- De gemiddelde leeftijd waarop een atleet in een tak van sport (top)prestaties levert.                                        
- Het gemiddeld aantal jaren systematische training  benodigd om (top)niveau te behalen.                                   
- Uitgangssituatie, beginniveau van de deelnemer (talent (h)erkenning).

De volgende vraagstukken zo nauwkeurig mogelijk te beantwoorden:

Inzicht te hebben in:
- De eisen die de tak van sport stelt aan de deelnemer   (analyseren van de sporttak).
- Waar zijn sterke – zwakke schakels bij de deelnemer    (analyseren van de sporter).                 
- Sport- en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Kennis te hebben van:
- Ontwikkelingsbiologie, -(inspannings)fysiologie, -sociologie, -psychologie (gevoelige perioden).
- Didactiek-methodiek.
- Trainingskundige aspecten,  biologische wetmatigheden.

Samenvatting:

Vaardig te zijn in:
- Communicatie. 
- Management, planning en sturing.
- Empathie. 
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Er bestaat geen algemeen model van periodiseren en bij de invulling van de 
trainingsstructuur moet men functioneel, differentieel en multi-dimensioneel 
te werk gaan.

. Periodiseren op basis van de eisen van de specifieke tak van sport.

. Periodiseren op basis van de ontwikkeling van de deelnemer(s).

. Periodiseren op basis van flexibiliteit.

. Periodiseer ook gewicht, voeding, materiaal etc.

. Hoe je ook periodiseert,    PERIODISEER !

"Everyone has the desire to win, but only champions have the desire to prepare."
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"The more I talk to athletes, the more convinced I become that the                                                           
method of training is relatively unimportant. 
There are many ways to the top, and the training method you choose is 
just the one that suits you best. 
No, the important thing is the attitude of the athlete, the desire to get to 
the top.“

Herb Elliot (1964)


	Dianummer 1
	Dianummer 2
	Dianummer 3
	Dianummer 4
	Dianummer 5
	Dianummer 6
	Dianummer 7
	Dianummer 8
	Dianummer 9
	Dianummer 10
	Dianummer 11
	Dianummer 12
	Dianummer 13
	Dianummer 14
	Dianummer 15
	Dianummer 16
	Dianummer 17
	Dianummer 18
	Dianummer 19
	Dianummer 20
	Dianummer 21
	Dianummer 22
	Dianummer 23
	Dianummer 24
	Dianummer 25
	Dianummer 26
	Dianummer 27
	Dianummer 28
	Dianummer 29
	Dianummer 30
	Dianummer 31
	Dianummer 32
	Dianummer 33
	Dianummer 34
	Dianummer 35

